Organizace vyučování od 12. dubna 2021
Vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna v součinnosti s Hygienickou stanicí
Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro
otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky.
Od 12. dubna tedy bude v naší škole opět zahájena prezenční výuka.
V pondělí 12. 4. 2021 příchod dětí v 7:35, prosíme o dodržování rozestupu mezi žáky 1,5
metru. Po příchodu do školy si děti s rodičovským doprovodem hned u vchodu vydezinfikují
ruce a přemístí se dle rozpisu:
1. ročník – do izolační místnosti (třída hned u vchodu), až po negativním testu se žáci přezují
a odejdou do své třídy pod dozorem pedagoga
2.+ 3. ročník – do tělocvičny, až po negativním testu se žáci přezují a odejdou do své třídy
pod dozorem pedagoga.
4. ročník – žáci půjdou do šatny, kde se vysvléknou a přezují, poté se přemístí do své třídy,
kde u dětí proběhne testování, které si děti budou dělat samostatně za dozoru pedagoga.
/Žákům nižších ročníků může za dodržení hygienických pravidel pomoci rodičovský
doprovod, který počká na výsledek testu.
Po testování bude probíhat výuka podle rozvrhu na II. pololetí, který najdete na stránkách
školy.
Do školy si děti přinesou všechny učebnice, pracovní sešity, čtvrťáci i výtvarné potřeby.
Ve škole musí mít žáci chirurgickou roušku nebo respirátor (k tomu také 1 náhradní) a sáček
na odkládání používané roušky.
Z důvodu častého větrání ve škole doporučujeme teplou mikinu nebo svetr do třídy.
Obědy si můžete přihlásit na tel. 604 985 357 tentokrát během víkendu, nejpozději však do
pondělí 12. 4. do 7:30 hodin, o víkendu na stránkách školy naleznete i jídelníček na příští
týden.
Školní družina bude probíhat podle předchozího režimu pro zachování homogenity skupiny,
tedy 1. – 3. ročník s paní vychovatelkou, 4. ročník při zájmu rodičů povede paní učitelka
Tomčalová. O činnosti kroužků vám podá informace paní vychovatelka od 12. 4.
Prosíme o vrácení zapůjčených notebooků pro distanční výuku.
Průběžně prosím sledujte webové stránky školy.
Děkujeme za spolupráci.

